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Sammanfattning 

 

Äldre cyklister är en mer utsatt grupp vad gäller risken att skadas allvarligt vid cykelolyckor. 

Dessutom står äldre personer för 50 procent av alla dödsfall relaterat till cykelolyckor. Genom 

att karaktärisera cykelolyckorna skapas en större kunskapsbas vilket krävs för att generera en 

tryggare framtida cykelmiljö för denna åldersgrupp. Den här studien har undersökt 

cykelolyckor bland äldre svenska cyklister genom att analysera 6323 inrapporterade skadefall 

under åren 2010-2014. Statistiken avser ett uttag ur STRADA vilket är en nationell databas 

där alla trafikolyckor registreras av antingen polis eller sjukvård. Med programvaran Excel 

och SPSS har cykelolyckorna sorterats för att möjliggöra undersökandet av tabeller och 

diagram. Vidare har även korstabeller och CHI
2
-test använts för att finna signifikanta 

relationer mellan olika grupper relaterat till olycksplatsen.  

Resultatet visar att singelolyckan är den dominerande olyckstypen (75,5 procent) och att flest 

cykelolyckor sker under dagtid mellan månaderna maj och augusti. Resultatet visade även en 

signifikant relation mellan olyckplats och bebyggelsetyp, X
2
 (2, N = 5723) = 26,195, P < 

0,001. Procentuellt sker fler cykelolyckor involverande äldre vid vägar, korsningar och 

cirkulationsplatser i ej tättbebyggt område, jämfört med tättbebyggt område. Liknande resultat 

noterades även mellan storstadskommuner (Stockholm, Malmö samt Göteborg) jämfört mot 

övriga svenska kommuner. Slutligen konstaterades en signifikant relation mellan kön och 

olycksplats, X
2 

(2, N = 6323) = 10,07, P= 0,007. Äldre manliga cyklister tenderar att oftare 

skada sig vid vägar, korsningar och cirkulationsplatser, jämfört med äldre kvinnliga cyklister, 

vilket kan bero på ett större risktagande hos äldre män i trafikmiljön. 
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Abstract 

Elderly bicyclists are more vulnerable when it comes to the risk of serious injury in bicycle 

accidents. Moreover, elderly represents 50 percent of all deaths related to bicycle accidents. 

Characterizing bicycle accidents generates a larger knowledge, which is needed to produce a 

safer future cycle environment for this age group. This study has examined bicycle accidents 

among Swedish elderly by analyzing 6323 reported cases of injuries over the years 2010-

2014. The statistics refer to a withdrawal from STRADA, which is a national database where 

either the police or the medical care records all traffic accidents. Excel and SPSS were used to 

sort the accident data and create new variables. Furthermore, crosstabs with CHI
2
-tests 

investigated the relationship between different groups related to where the accident takes 

place.  

The result demonstrates that single accidents are most common (75.5 percent) and that most 

bicycle accidents occur during daytime hours between the months of May and August. The 

results also showed a significant relationship between where the accident takes place, related 

to urban/rural environments, X
2
 (2, N = 5723) = 26.195, P <0.001. More bicycle accidents 

involving elderly take place at roads, junctions and roundabouts in rural areas, compared to 

urban areas. Similar results were also noted between metropolitan municipalities (Stockholm, 

Malmo and Gothenburg) compared to all other Swedish municipalities. Finally, a significant 

relationship was found between gender and where the accident takes place, X
2
 (2, N = 6323) 

= 10.07, P = 0.007. Older male cyclists often tend to injure themselves at road junctions and 

roundabouts, compared with older women cyclists, which may be due to a greater risk taking 

in elderly male cyclists. 

 

English title: Bicycle accidents among elderly 
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1. Inledning 
 

Liksom många andra europeiska länder har Sverige en över 100 år lång tradition av att 

använda cykeln som transportmedel. Av Sveriges nio miljoner invånare använder ungefär sex 

miljoner cykeln som transportmedel när det kommer till rekreation, ärenden samt pendling 

(Ekman et al., 2001). Användandet av cykeln har dock minskat med 16 procent sedan mitten 

av 1990-talet trots att Sveriges befolkning ökat med cirka åtta procent. Dock syns en svag 

ökning av cykelanvändandet sedan millennieskiftet vilket tyder på en positiv cykeltrend. Den 

främsta återhämtningen sedan mitten av 1990-talet har skett i de äldre åldersgrupperna, bland 

annat för personer äldre än 65 år (Petersen et al., 2015). Vidare är det viktigt att påpeka att 

cyklister är den mest drabbade gruppen inom trafikolyckor i Sverige. Niska and Eriksson 

(2013) granskar statistik över cyklisters olyckor mellan åren 2007-2012, varvid det visas att 

cyklister utgör 30 procent av alla som vårdas på sjukhus i samband med trafikolyckor. 

Forskarna är dessutom överens om att sådan olycksstatistik har ett stort mörkertal (Niska and 

Eriksson, 2013, Juhra et al., 2012), vilket gör ämnet alltmer intressant att undersöka.  

Konsekvenserna av en cykelolycka resulterar oftare i allvarligare skador hos äldre personer 

jämfört med yngre åldersgrupper. Dessutom står äldre för ungefär 50 procent av alla dödsfall 

relaterat till cykelolyckor. En tidigare studie visar även att äldre män fortsätter att drabbas av 

cykelolyckor när de blir äldre medan cykelolyckorna för kvinnor minskar vid ökande ålder 

(Scheiman et al., 2010). I Sverige finns en brist på kunskap om vem som drabbas av 

cykelolyckor bland äldre, när och var dem händer samt särskilt om och hur den fysiska miljön 

påverkar cykelolyckor bland äldre. 

 

1.1 Syfte och mål  

Målet med denna uppsats är att karakterisera cykelolyckor bland äldre i Sverige. Studien ska 

först redovisa de främsta egenskaperna av cykelolyckor bland äldre under åren 2010-2014, det 

vill säga; vilken typ av cykelolycka, när (månad, tidpunkt) samt var cykelolyckor inträffar 

(korsningar, cykelbanor, samt tätort vs glesbygd). Studien ska även visa på vilken väghållare 

som ansvarar för platsen där olyckan sker. Bland annat är ett av syftena med studien att 

undersöka om det finns några statistiska regionala skillnader vad gäller cykelolyckor bland 

äldre, och om så är fallet, undersöka möjliga förklaringar till eventuella skillnader. Analysen 

fokuserar främst på de fysiska faktorerna i vägmiljön som kan orsaka cykelolyckor bland 

äldre. Med sådan kunskap ökas förståelsen om cykelolyckor – en kunskap som är nödvändig 

för att förebygga nya olyckor och för att få den äldre befolkningen att cykla längre i livet. 

För att undersöka dessa frågor används tidigare olycksstatistik hämtat från STRADA. Detta 

dokument innefattar alla cykelolyckor, där cyklisten är 65 år eller äldre, som har rapporterats 

in av antingen polis eller sjukvård, mellan åren 2010-2014. 
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2. Teoretisk bakgrund 
 

2.1 Förekommande begrepp 

2.1.1 Bebyggelsetyp (tättbebyggt/ej tättbebyggt) 

Enligt svenska polisen anses en väg ligga inom tättbebyggt område då högsta tillåtna 

hastigheten motsvarar 50 km/h eller lägre, på grund av bebyggelsens inverkan på 

trafikförhållandena (Brüde and Björketun, 2007).  

Enligt Statistiska centralbyrån räknas tätort till tättbebyggda områden där högsta avståndet 

mellan husen är 200 meter, samt att området har ett minimum på 200 invånare (Brüde and 

Björketun, 2007). 
 

2.1.2 Cykelväg/cykelvägbana 

Inom trafikplanering skiljer sig ordet cykelbana från ordet cykelväg. Cykelvägen är helt 

separerad från övriga bilvägar, medan cykelbanan ofta löper längsmed bilvägen. 

2.1.3 Cykelolycka 

Cykelolycka som sker i transport eller trafikmiljö där minst en cyklist skadats (Schyllander 

and Ekman, 2013). 

2.1.4 Äldre (pensionär) 

Enligt World Health Organisation räknar flertalet välutvecklade länder, att äldre människor 

definieras av den kronologiska åldern 65 år eller äldre. I denna rapport används uttrycket 

”äldre” när det gäller ålderskategorin 65 år eller äldre. 

 

2.2 Teorier angående cyklisters involverande i olyckor 

Cykelolyckorna kan delas in i fyra olika kategorier; singelolyckor, kollision med motorburet 

fordon, kollision med annan cyklist samt kollision med gångtrafikant. Av dessa fyra 

olyckstyper är singelolyckan den mest förekommande (Nyberg et al., 1996). Detta bevisas 

bland annat av Schyllander and Ekman (2013), som kommer fram till att singelolyckor 

representerar cirka 80 procent av totala antalet cykelolyckor i Sverige. Oavsett detta är det 

svårt att utvärdera antalet cykelolyckor då lättare skador ofta inte kräver uppsökande av 

sjukvård. Bland annat saknas polisrapporter i många fall då singelolyckor allt som oftast inte 

behöver rapporteras som brott (Schyllander and Ekman, 2013, Juhra et al., 2012). 

Flera tidigare studier - både nationella och internationella - visar att cyklisten löper en stor 

risk att skada sig i trafiken. Detta bekräftas bland annat av en studie utförd i staden Münster 

där antalet polisrapporterade trafikolyckor granskades. Studien redovisar att cyklisten var 

involverad i 648 av totalt 1297 rapporterade trafikolyckor (Juhra et al., 2012). Motsvarande 

siffra för hela Sverige ligger på omkring 30 procent (Niska and Eriksson, 2013). Liknande 

siffror skildras även i Kina. Där motsvarar cykelolyckor cirka 30 procent av alla 

trafikrelaterade dödsfall (Hu et al., 2014). Däremot är det svårt att specificera vilka faktorer 

som orsakar cykelolyckor, istället konstateras ett samband av flera faktorer. Kiburz et al. 

(1986) undersökte bakomliggande faktorer till cykelolyckor genom att 492 vuxna cyklister 

fick svara på en enkät  i USA. I studien framgick det att oaktsamhet var den största 

bidragande faktorn (58.7 procent). Efterföljande faktorer i fallande ordning var, orsaker inom 

omgivningen (36.9 procent), svängar (22.9 procent), skjutsande av person (15 procent), 

felande cyklar (14.9 procent) och backar (13.4 procent). 
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Noland and Quddus (2004) utförde en regional studie omfattande cyklister och 

gångtrafikanters risk att drabbas för olyckor i trafiken. Studien baserades på olycksfall under 

en period av 20 år (1979-1998). I resultatet utläses bland annat att där en större population av 

åldersgrupperna 0-14 år samt 65 år eller äldre, sker det fler cykelolyckor där cyklisten blir 

allvarligt skadad eller dödad. Resultaten visar även på att områden med en högre 

socioekonomisk status tenderar till att minska antalet cykelolyckor (allvarligt skadad/dör).  

Tidigare studier visar klara samband mellan cykelolyckor och tidsrummet. Flest cykelolyckor 

sker mellan tidpunkterna 07:00-09:00 samt 16:00-18:00 (Juhra et al., 2012, Ballham et al., 

1985, Thulin and Niska, 2009). När det gäller cykelolyckor i Sverige bekräftas det att flest 

cykelolyckor sker på våren och sommaren (Rosenkvist et al., 2013). 

2.2.1 Fysisk miljö 

Vandenbulcke et al. (2009) lyfter fram en intressant teori från en studie gjord i Belgien. 

Studien handlar främst om vilka som använder cykeln som pendlingsalternativ och till vilken 

grad dessa är utsatta för olyckor i trafiken. Resultatet visar att i områden där fler använder 

cykeln som pendlingsalternativ, sker det färre cykelrelaterade olyckor. Vandenbulcke et al. 

(2009) tar även upp korrelationen av att en bra trafikmiljö för cyklister leder till ett större 

användande av cykeln som transportmedel. I slutdiskussionen konstaterar författarna att 

olycksrisken för cyklister är högre i kommuner med mindre urbana miljöer, jämfört med mer 

urbana miljöer, där olyckorna är färre. Argumenten för detta baseras på att det i urbana 

miljöer skapas förutsättningar för en större medvetenhet hos den övriga motorburna trafiken, 

samt att det i dessa miljöer även överlag råder en lägre hastighetsbegränsning. 

Nyberg et al. (1996) finner att vägunderlagets egenskaper även kan påverka olycksrisken 

bland cykelolyckor. I sin studie analyseras 994 cykelolyckor, vilka är insamlade under en 3-

års period (1992-1994). Resultatet visar att 75 procent av alla rapporterade olyckor är 

singelolyckor, vilket även bekräftas av Schyllander and Ekman (2013). Nyberg et al. (1996) 

sorterade olycksfallen som orsakats på grund av vägunderlagets karaktär. Resultatet skildrar 

att en dåligt underhållen väg- eller cykelbana (snö, is, grus, blöta löv etc.) orsakade mer än 

hälften av alla olyckor. Motsvarande 20 procent av dessa olyckor föranleddes av 

trottoarkanter och 18 procent av en dålig vägbana (hål, ojämnheter, sprickor etc.).  

 

2.3 Teorier angående äldres involverande i olyckor 

Äldre personer är en extra utsatt grupp när det kommer till skadebenägenhet i samband med 

olyckor. Endast ett vanligt fall kan orsaka frakturer, hjärnskador, och i värsta fall även döden 

(Bamzar and Ceccato, 2014). Detta stöds av Barnes et al. (2016), som också finner att 

skadegraden vid olycka ökar i samband med att kroppen åldras. I deras studie utreds skador 

bland äldre busspassagerare i Storbritannien. Resultatet visar att äldre personer (60 år eller 

äldre) var överrepresenterade bland skadeantalet och utgjorde 46 procent av den totala 

skadekostnaden bland passagerarolyckor inom busstrafiken.  

I en studie utförd av Bamzar and Ceccato (2014) utreds relationen mellan socio-

ekonomiska/demografiska förhållanden och fallolyckor. I resultatet framgår det att det finns 

en signifikant relation dessa emellan. Bland annat utläses att fler fallolyckor sker i regioner 

med färre äldre utrikesfödda, ensamstående äldre, samt med äldre låginkomsttagare. 

Författarna finner även att flest fallolyckor sker i Norra Sverige, varav en stor del av 

olyckorna berodde på halt vägunderlag i form av snö och is. 
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2.3.1 Fysisk miljö 

Liang et al. (2012) undersöker eventuella skillnader mellan trafikolyckor bland äldre i urbana 

och rurala områden i Kina. I studien jämförs två olika distrikt, Nan´an (urban) och Jiangjin 

(rural). Resultatet visar att det kvantitativt sker fler samt även mer allvarliga olyckor i det 

urbana distriktet. I det rurala distriktet sker det färre olyckor men med högre dödlighet. I båda 

distrikten sker olyckorna främst under dagtid men med största ”toppen” mellan 06:00 till 

12:00. I diskussionen resonerar författarna att resultatet beror på äldres rörelsemönster. I 

urbana områden är det fler människor och trafikanter i rörelse, vilket orsakar ett kvantitativt 

högre antal olyckor, ofta väldigt allvarliga. Dock är närheten till akutsjukvård bättre, vilket 

minskar antalet olyckor med dödligt utfall. I det rurala området finns det färre bilar i rörelse, 

men med en högre genomsnittshastighet. Detta leder till mer allvarliga olyckor och i brist på 

närhet till sjukvård resulterar dessa ofta till en dödlig utgång.  

Enligt tidigare studier kan det även ses ett samband mellan olyckor relaterat till rådande 

klimat. Detta bekräftar (Bamzar and Ceccato, 2015) genom att redovisa att fler fallolyckor 

sker vid områden där längre och kallare vintrar råder. Även Bulajic-Kopjar (2000) fann detta 

samband. Författaren undersökte säsongsmässiga variationer av fallolyckor bidragande till 

frakturer hos äldre och jämförde därefter tre urbana städer i Norge (Stavanger, Trondheim och 

Harstad) under en åtta år lång period.  I resultatet utläses att klimatet har en tydlig påverkan 

på antalet frakturer i samband med fallolyckor, detta orsakat av ett ökat antal fallolyckor på 

grund av halt underlag (snö/is). 

 

2.4 Teorier angående äldre cyklisters involverande i olyckor 

Enligt Schyllander and Ekman (2013) löper äldre störst risk för att drabbas av just 

dödsolyckor i trafiken. Av 100000 invånare i denna åldersgrupp drabbas cirka 1,3 män och 

0,3 kvinnor av cykelolyckor som leder till dödsfall, vilket motsvarar ungefär 50 procent av det 

totala antalet dödsfall. Tidigare forskning visar att statistiken är liknande runt om i världen. 

Scheiman et al. (2010) redovisar i sin artikel att antalet cykelrelaterade dödsfall i Japan bland 

äldre var 742 stycken av totalt 1285 cykelolyckor. Liknande siffror noteras även i Tyskland 

och Holland vilket belyser teorin pensionärers utsatthet som cyklister. Bland annat nämner 

Etehad et al. (2015) i sin studie - med stöd från flertalet källor - att vid samma typ av olyckor, 

riskerar äldre personer att drabbas av svårare skador jämfört sina yngre medmänniskor.  

Enligt en studie i norra Sverige visar resultaten att äldres cykelolyckor orsakas främst vid på- 

och avstigning av cykeln (20 procent). Nästkommande orsak (13 procent) beror på 

oregelbundenheter i vägmiljön, såsom gropar, grus, trottoarkanter etc. (Scheiman et al., 2010).  

Studien visade ingen nämnvärd skillnad mellan könen i antalet olyckor. Dock syns en skillnad 

i frekvensen mellan könen. Medan männens olycksfrekvens var likartad över åldersgrupperna 

(65-74, 75-84, 85+), syntes en avtagande effekt bland kvinnorna (se figur 1).  En annan 

upptäckt var att över en fjärdedel (27 procent) av olyckorna skedde under vintermånaderna 

(november-april). 
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Figur 1. Antalet cykelolyckor baserat på ålder, samt frekvens av cykelolyckor baserat på ålder (Scheiman et al., 

2010). 

2.4.1 Fysisk miljö 

Gustafsson and Thulin (1998) visar i sin studie att alla cyklister, oavsett åldersgrupp, löper en 

större risk att drabbas av olyckor i tätortsmiljö. Däremot är skadekonsekvensen (risk att dödas 

i förhållande till att skadas) högre för äldre cyklister utanför tätort. Här uppenbaras en liknelse 

med studien utförd av Liang et al. (2012), där trafikolyckor jämfördes mellan urbana och 

rurala områden i Kina. Gustafsson and Thulin (1998) finner att andelen av cykelexponeringen 

jämfört med skaderisken är betydligt högre hos äldre personer.  

Genom att analysera sjukvårdsregistrerade cykelolyckor från STRADA fann Thulin and 

Niska (2009) att äldre cyklister andelsmässigt löper störst risk att drabbas i singelolyckor vid 

korsningar/cykelöverfarter jämfört med övriga åldersgrupper. Liknande utfall syns även vid 

kollision med annan cyklist. Vid kollision med motorburet fordon skildras en större andel 

olyckor hos äldre cyklister på vägsträcka jämfört med övriga åldersgrupper. I analysen fann 

författarna att där cyklisten var 65 år eller äldre representerade kollision mot 

vägkant/trottoarkant elva procent av singelolyckorna. 

 

2.5 Hypoteser 

2.5.1 Enligt teorier 

Följande fyra hypoteser har grundats utifrån den teoretiska bakgrunden.  

Forskning har visat att singelolyckan är den mest förekommande olyckstypen bland cyklister. 

Dessutom menar många forskare att ett dåligt vägunderlag är en bidragande faktor till 

singelolyckorna. 

1. Singelolyckan är den mest förekommande olyckstypen bland äldre svenska cyklister 

(Schyllander and Ekman, 2013, Nyberg et al., 1996). 

2. Enskilda vägar bör visa på fler singelolyckor procentuellt, jämfört med statliga och 

kommunala vägar (Nyberg et al., 1996). 

I genomgången av teorin syntes ett tydligt samband mellan cykelolyckor och när dessa sker. 

Kvantitativt sett sker flest cykelolyckor under vår och sommar när cykelsäsongen har sin 

topp, samt under tidpunkter när trafikintensiteten är som störst.  

 



Kungliga Tekniska Högskolan VT 2016 Cristoffer Collander 

Kandidatarbete AG 110X  850524-0435 

 

8 

 

3. Cykelolyckor involverande äldre sker främst under cykelsäsongen (april-augusti) och 

vid tidpunkterna då trafikintensiteten är som störst (07-09 och 16-18). Analysen bör 

även visa att fler cykelolyckor bland äldre sker i län där cykelsäsongen är längre. 

(Rosenkvist et al., 2013, Juhra et al., 2012) 

Den teoretiska bakgrunden belyser även skillnaden mellan tättbebyggt område mot ej 

tättbebyggt område (urban/rural miljö). Flera forskare har visat på att ett fler antal olyckor 

sker i urbana miljöer jämfört med rurala miljöer. Dock bör olycksplatsen variera dessa 

områden emellan.  

4. Resultatet bör visa att fler olyckor sker i den tättbebyggda miljön. Dock borde 

procentandelen cykelolyckor som sker vid cykel- och gångbana/väg vara större i den 

tättbebyggda miljön då infraktstrukturen är mer anpassad för cykeln (fler gång- och 

cykelbanor/vägar). (Gustafsson and Thulin, 1998, Liang et al., 2012)  

2.5.2 Egen hypotes 

Då cykeln är ett transportmedel beroende av klimatet bör en olikhet noteras gällande när på 

året cykelolyckorna procentuellt sker, geografiskt sett (norra Sverige jämfört med södra 

Sverige).  

5. Procentandelen cykelolyckor bland äldre i Sverige bör vara mer utspridd över året i 

Skåne län jämfört med i Västerbottens län. 

 

3. Fallstudie: Sverige 
 

Idag representerar personer i åldern 65 år eller äldre 20 procent av den totala befolkningen. 

Enligt Statistiska centralbyrån, SCB (2016) kommer Sveriges befolkning öka med cirka en 

miljon invånare de närmsta tio åren.  Av dessa invånare är ungefär 300000, 65 år eller äldre 

vilket motsvarar en ökning på 16 procent. Den siffran förväntas stiga till omkring 25 procent 

år 2060. I åldrarna 65-79 år jämfört med gruppen 80 år eller äldre, syns en tydlig skillnad i 

ökning sedan år 2000. Medan åldersgruppen 65-79 år har haft en markant ökning på cirka 

500 000 personer sedan år 2000 har personer 80 år eller äldre legat stabilt på samma nivå. I 

figur 2 uppenbaras en motsatt effekt kommande 15 år. Här syns en kraftig ökning av 

åldersgruppen 80 år eller äldre (ökning på 300000 personer) samt en stagnering i antalet 

personer i åldersgruppen 65-79 år. 

 

Figur 2. Antal 65−79-åringar och 80 år och äldre 1960−2015, samt trolig utveckling för åren 2016−2060 (SCB, 

2016). 
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Tidigare forskning visar en positiv trend för cykelanvändandet hos personer som är 65 år eller 

äldre i Sverige. Detta beror främst på en förbättrad folkhälsa men även till följd av att cykeln 

som transportmedel blivit alltmer prioriterad inom stadsplaneringen. Rosenkvist et al. (2013) 

skriver bland annat att 47 procent av personer i åldrarna 65-79 år, motsvarande 21 procent av 

personer i åldersgruppen 80 år eller äldre, använder cykeln någon gång i veckan. I samma 

studie görs även en enkätundersökning bland äldre invånare i Malmö. Resultaten från denna 

undersökning visar att det är fler ”yngre” än ”äldre” pensionärer som använder cykeln som 

transportmedel. Enkätundersökningen visade också att bland de som slutat använda cykeln 

fanns tre huvudorsaker; avsaknaden av hänsyn från andra trafikanter, att den egna hälsan har 

försämrats samt att trafiken blivit mer farlig att vistas i som cyklist.  

 

4. Material och Metod 
 

4.1 Material 

I den här rapporten analyseras ett uttag ur STRADA (Swedish Traffic Accident Data 

Acquisition) som är en nationell databas där alla polis- och sjukvårdsrapporterade 

trafikolyckor registreras. Materialet består av fyra års statistik (2010-2014) omfattande 

cykelolyckor, där cyklisten är 65 år eller äldre. Under denna period registrerades totalt 6323 

cykelolyckor.  

Antalet sjukhus som rapporterar till STRADA har succesivt ökat sedan införandet av systemet 

år 2003. Vid uppstarten av systemet anslöt sig 29 akutsjukhus. Idag är det endast Akademiska 

sjukhuset i Uppsala och lasaretten i Enköping som inte rapporterar in olycksfall (Niska et al., 

2013). I och med detta finns ett visst bortfall av statistik, dock i så liten mån att det inte bör 

påverka undersökningen. Det går inte heller att vara säker på att alla cykelolyckor rapporteras 

in i systemet på grund av tidsbrist hos sjukvårdspersonalen. Cyklister som drabbats av skada 

kan även söka vård hos till exempel vårdcentraler, vilka inte registrerar in till STRADA, 

varvid det sker ännu ett bortfall av statistik (Niska et al., 2013). 

Databasen STRADA skickades i form av en Excel-fil där flertalet kategorier angående 

cykelolyckan ingår. Kategorierna som kommer att användas i denna rapport är följande: Årtal, 

månad, ålder, kön, klockslag, län, kommun, bebyggelsetyp (tättbebyggt område, ej 

tättbebyggt område), platstyp, olyckstyp samt väghållare.  

 

4.2 Metod 

För att möjliggöra mål och syfte i denna rapport används en kvantitativ undersökningsmetod. 

Genom att analysera cykelolyckor mellan åren 2010-2014 där cyklisten är 65 år eller äldre 

kan de främsta egenskaperna av olyckor beskrivas i sammanställda diagram och figurer. Här 

ingår egenskaper som till exempel; vilken typ av cykelolyckor (singelolycka, kollision med 

annan trafikant etc.), när olyckan händer (månad, tid), samt var olyckan inträffar (korsningar, 

cykelbanor, tätort mot glesbygd, väghållare etc.). 

Delvis fokuserar rapporten på att jämföra eventuella regionala skillnader, varvid en 

omräkning av antalet cykelolyckor sker. Statistiken visas som antalet cykelolyckor per 

100000 invånare relaterat till åldersgrupp och kön i respektive län. Befolkningsstatistik 

hämtas från Statistiska centralbyrån, där åldersgrupper samt kön kan sorteras för hela landet, 

men även för Sveriges alla län. För att till exempel beräkna antalet cykelolyckor bland 
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kvinnor (65 år eller äldre) i Skåne län, divideras antalet cykelolyckor för denna grupp med det 

totala antalet kvinnor i Skåne län (65 år eller äldre). Detta resultat multipliceras med 100000 

för att få fram antalet olyckor bland äldre kvinnor i Skåne län per 100000 invånare, beroende 

av kön och ålder. 

I STRADA sker registreringen främst med förkodade valmöjligheter vilket underlättar 

rapporteringen för polis och sjukvård. Utöver dessa finns även fritextinformation angående 

händelseförloppet som antingen polis eller sjukvård tagit del av genom berättelse från den 

skadade cyklisten. I diskussionen kan dessa fritexter undersökas för att få en mer detaljerad 

bild av vad som bidragit till cykelolyckan. Vidare har det rapporterats in elva olika typer av 

cykelolyckor. Vid granskning av fritextexterna relaterat till olyckstyperna verkar det vara 

liknande händelser trots två olika inrapporteringar. För att skapa ett bättre underlag har därför 

flera kategorier slagits samman till en och samma variabel. Bland annat har kategori A 

(avsvängande motorfordonfordon), C (cykel/moped-motorfordon), G5 (cykel-moped), S 

(singel-motorfordon) samt U (upphinnande motorfordon), slagits samman till kategorin cykel-

motorfordon. På samma vis har kategorierna V1 (djur, häst/annat tamdjur) och W1 (rådjur, 

hjort) slagits samman till den nya variabeln, cykel-djur. 

För att sammanställa statistiken användes programvaran SPSS vilket underlättar sortering av 

data, samt gavs möjligheten att skapa nya variabler till tabeller och diagram. Med SPSS 

skapades även korstabeller som underlättar strukturering och jämförelser av en stor mängd 

data. CHI
2
-test nyttjades för att undersöka relationen mellan olika variabler (P < 0.05 = 

signifikant). För att minska ner grupperna adderades olyckorna inom platstyp till tre grupper 

(se tabell 4). Relationen mellan följande variabler undersöktes: 

Olycksplats - Kön (man, kvinna) 

Olycksplats - Åldersgrupp (65-74, 75+) 

Olycksplats - Bebyggelsetyp (tättbebyggt, ej tättbebyggt) 

Olycksplats - Storstadskommuner (Stockholm/Göteborg/Malmö, övriga) 

Olycksplats - Månader (jun-aug, dec-feb) 

Olycksplats - Nordlig/sydlig kommun (Umeå, Malmö) 

5. Resultat 

 

5.1 Typ av cykelolycka bland äldre 

Den mest förekommande olyckstypen bland äldre cyklister i Sverige är singelolyckan. Av det 

totala antalet cykelolyckor (6323 st.) under åren 2010-2014 motsvarar singelolyckan 75,5 

procent. Den näst vanligaste olyckstypen är kollision med motorfordon (moped, bil, lastbil, 

mc), vilken omfattar 16.5 procent av olyckorna. Den tredje mest förekommande cykelolyckan 

representeras av kollision med annan cyklist (6.2 procent). Däremot noteras ett lågt antal 

olyckor mellan äldre cyklister och fotgängare, endast en procent av det totala antalet olyckor 

(66st). Näst minst förekommande olyckstypen är övriga olyckor (0,5 procent), följt av 

kollision med djur (0,2 procent).  

I tabell 1 redovisas antalet olyckor involverande äldre cyklister per 100000 invånare, 

beroende av åldersgrupp och kön, efter olyckstyp. Om könsfördelningen granskas syns vissa 

skillnader i resultatet. Bland annat är kvinnor mer utsatta för kollision med annan cyklist. Här 
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syns en skillnad över alla åldersgrupper utom 85 år eller äldre, där männen representerar 

nästan sex gånger fler olycksfall jämfört med kvinnor (85 år eller äldre). Däremot är äldre 

män mer olycksbenägna vad gäller kollision med motorfordon, specifikt de äldre 

åldersgrupperna. En intressant upptäckt är att män som åldras bibehåller sin olycksgrad inom 

de flesta olyckstyperna. Bland annat skildras ett högt värde för åldersgruppen 80-84 år vid 

kollision med motorfordon, nästan en ökning med 70 procent gentemot åldersgruppen 65-69 

år. Vid djupare granskning av tabellen noteras att män i åldern 80-85 år löper störst risk att 

drabbas av olycka gentemot de andra åldersgrupperna, i tre av totalt sex olyckstyper (cykel-

motorfordon, singelolycka, cykel-fotgängare). I de övriga två olyckstyperna (cykel-djur, 

övriga) syns inga markanta skillnader. Dock var det ett lågt antal olyckor inom dessa 

olyckstyper (15st, 20st), vilket skapar en osäkerhet i resultatet.  

Tabell 1. Antalet cykelolyckor bland äldre cyklister per 100 000 invånare, beroende av ålder och kön, efter 

olyckstyp. Sverige, år 2010-2014 

 
 

5.2 Tidsaspekt 

Figur 3 redovisar antalet cykelolyckor involverande äldre per 100 000 invånare, beroende av 

ålder och kön, efter månad. I figuren utläses att äldre män i Sverige är mer drabbade av 

cykelolyckor, oavsett månad på året, jämfört med kvinnor. Både kvinnor och män är som 

mest drabbade av olyckor under sommarmånaderna (maj-augusti), med en topp under juli 

månad. Bland annat tenderar den minsta variationen mellan könen uppstå under månaderna 

september och oktober, i motsats till april då variation är som störst mellan könen. Dessutom 

skildras ett mer jämnt minskat antal olyckor bland kvinnor efter september månad, i motsats 

till männen, där antalet olyckor knappt skiljer sig åt mellan oktober och november, för att 

sedan minska hastigt under december månad. 



Kungliga Tekniska Högskolan VT 2016 Cristoffer Collander 

Kandidatarbete AG 110X  850524-0435 

 

12 

 

 

Figur 3. Antalet cykelolyckor bland äldre per 100 000 invånare, beroende av ålder och kön, efter månad. 

Sverige, år 2010-2014 

Figur 4 redovisar det procentuella antalet olyckor för äldre kvinnor respektive äldre män, 

fördelat över dygnets timmar. Bland annat noteras en tydlig skillnad vad gäller tidpunkten då 

mest olyckor sker fördelat på könen. Medan äldre kvinnor har en tydlig toppnotering mellan 

tidpunkterna 15:00-16:00, har äldre män en mer utspridd fördelning, varvid de flesta 

olyckorna sker mellan 11:00-13:00. Dessutom noteras en minskning av olyckor runt lunchtid 

(13:00-14:00) för båda könen. Efter förväntan minskar antalet olyckor efter middagstid, 

endast två procent av olyckorna sker runt 20:00, hos båda könen. En viss stagnering skildras 

mellan 20:00-24:00 (2 procent), för att därefter helt avta fram tills 06:00, då olyckstalet 

återigen stiger. 

 

 

Figur 4. Procentuell fördelning över antalet cykelolyckor involverande äldre cyklister, beroende av kön och 

tidpunkt. Sverige, år 2010-2014 
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5.3 Fysisk miljö 

I tabell 2 redovisas det var cykelolyckorna sker samt vilken olyckstyp som relaterar till 

vardera väghållaren. Kvantitativt sett sker flest cykelolyckor på kommunal väg, det vill säga 

58,9 procent av det totala antalet cykelolyckor bland äldre. Vidare har ett stort antal olyckor 

registrerats där väghållaren varit okänd. Av totalt 6323 rapporterade olycksfall står okänd för 

1479 (23,4 procent). Enskild väg och statlig väg står för 7,7 procent respektive 7,5 procent av 

det totala antalet cykelolyckor. I minskande ordning följer, statlig/kommunal (1,3 procent), 

kommunal/enskild (0,7 procent), statlig/enskild (0,5 procent) samt statlig/kommunal/enskild. 

Vid de fall där flera väghållare står som registrerade, beror det främst på att olyckan skett vid 

en vägkorsning, till exempel, där kommunal och statlig väg möts.   

Beroende på väghållare skildras blandande resultat vad gäller olyckstypen. Äldre cyklister i 

Sverige tenderar oftare att drabbas av singelolyckor på enskild väg, jämfört med statlig och 

kommunal väg. Vid enskild väg omfattar singelolyckan 88,5 procent av alla olyckstyper, 

medan singelolyckan vid kommunal och statlig väg, omfattar 72 respektive 70,4 procent. 

Tydliga skillnader syns även vid olyckstypen kollision med motorfordon. Bland annat 

omfattar denna typ av olycka endast 5,6 procent av olyckorna på enskild väg, jämförelsevis 

med statlig och kommunal väg, där kollision med motorfordon motsvarar 20,4 respektive 20,2 

procent. Förväntat vad gäller statlig/enskild och statlig/kommunal väghållare, inträffar 

kollision med motorfordon desto oftare, då cykelolyckan förorsakats vid en korsning. 

Tabell 2. Antalet cykelolyckor bland äldre cyklister i Sverige, beroende av väghållare relaterat till olyckstyp. 

Sverige, år 2010-2014 

 

 

I tabell 3 redovisas det totala antalet cykelolyckor, beroende av olyckplats och olyckstyp. 

Äldre cyklister drabbas av olyckor främst vid gatu- och vägsträckor, varav singelolyckan står 

för 2050 stycken (79 procent) av totalt 2587 olyckor. Dessutom sker flera olyckor inom 

olyckstypen kollision med motorfordon (39,7 procent), vid ovanstående platstyp. Den näst 

mest drabbade olycksplatsen är gång- och cykelbana (-väg). Denna olycksplats står för 30 

procent av det totala antalet olyckor. Jämfört med gång- och cykelbana/väg (1,7 procent) syns 

en stor skillnad vilket troligtvis beror på brister vid inrapportering, av antingen polis eller 

sjukvård. 13,5 procent av cykelolyckorna sker vid Gatu- och vägkorsningar, varav 48 procent 

omfattas av kollision med motorfordon. Även här var resultatet väntat, dock skildras ett lågt 

Väghållare Cykel - motorfordon Singelolycka Cykel - fotgängare Cykel - cykel Cykel - djur Övriga Totalt

27 430 3 21 4 1 486

2,6% 9,0% 4,5% 5,4% 26,7% 3,3% 7,7%

751 2680 42 232 6 11 3722

71,9% 56,1% 63,6% 59,2% 40,0% 36,7% 58,9%

20 19 1 2 0 0 42

1,9% ,4% 1,5% ,5% 0,0% 0,0% ,7%

86 1262 15 97 4 15 1479

8,2% 26,4% 22,7% 24,7% 26,7% 50,0% 23,4%

97 335 5 35 1 3 476

9,3% 7,0% 7,6% 8,9% 6,7% 10,0% 7,5%

16 14 0 1 0 0 31

1,5% ,3% 0,0% ,3% 0,0% 0,0% ,5%

47 32 0 4 0 0 83

4,5% ,7% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 1,3%

1 3 0 0 0 0 4

,1% ,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,1%

Totalt 1045 4775 66 392 15 30 6323

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Statlig, Kommunal

Statlig, Kommunal, 

Enskild

Enskild

Kommunal

Kommunal, Enskild

Okänd

Statlig

Statlig, Enskild
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antal singelolyckor jämfört med platstypen gatu- och vägsträcka, vilket även här kan bero på 

bristande inrapportering. Okänd platstyp representerar fem procent av alla olyckor, varav 

singelolyckan står för 92 procent av dessa. Vid gångbana/trottoar sker 4,3 procent av det 

totala antalet olyckor följt av, cirkulationsplats (2,1 procent), gång- och cykelbana/väg (1.7 

procent) och separat P-plats (1,3 procent). Minst antal olyckor sker vid annan plats 

(bensinstationer, bussfil/spårväg, torg, etc.), endast 1,1 procent.  

Singelolyckor bland äldre är den mest framträdande olyckstypen vid flera olycksplatser. Trots 

detta uppmärksammas låga siffror vid gång- och cykelbana/väg. Endast 17 fall har 

rapporterats in som singelolyckor, jämfört med kollision med motorfordon, där inte mindre än 

54 fall har rapporterats in.  

En annan upptäckt är att den tredje vanligaste platstypen vid kollision mellan äldre cyklister 

och motorfordon är cirkulationsplatser (8,3 procent), vilket representerar 65 procent av det 

totala antalet olyckor vid denna platstyp. Resterande procentandel står singelolyckorna främst 

för. Av det totala antalet olyckor vid cirkulationsplatser (133st) representeras 40 stycken av 

singelolyckan (30 procent). 

Förvånande visar tabell 3 att singelolyckan (94 procent) dominerar bland olyckstyper vid 

separat parkeringsplats. Olyckor representerat av kollision med motorfordon stod för endast 

tre av de inrapporterade fallen (0,3 procent) vid samma plats. 

 

Tabell 3. Antalet cykelolyckor bland äldre cyklister, beroende av olycksplats relaterat till olyckstyp. Sverige, år 

2010-2014 

 

 

5.4 Regionala skillnader 

Figur 5 redovisar antalet cykelolyckor bland äldre cyklister per 100000 invånare beroende av 

ålder, kön och län, under året 2014. Det högsta olyckstalet representeras av Skåne län, där 

männen är överrepresenterade. Bland annat visar resultatet att äldre män löper 25 procent 

större risk att drabbas av olyckor, jämfört med äldre kvinnor i Skåne län. Vidare skymtas även 

högre värden i länen, Halland, Västmanland, Västerbotten, Östergötland samt Kalmar, där 

Olycksplats Cykel - motorfordon Singelolycka Cykel - fotgängare Cykel - cykel Cykel - djur Övriga Totalt

Annan 18 47 2 5 0 0 72

1,7% 1,0% 3,0% 1,3% 0,0% 0,0% 1,1%

Gatu-/Vägkorsning 416 362 6 68 0 2 854

39,8% 7,6% 9,1% 17,3% 0,0% 6,7% 13,5%

Gatu-/Vägsträcka 415 2050 14 89 8 11 2587

39,7% 42,9% 21,2% 22,7% 53,3% 36,7% 40,9%

Cirkulationsplats 87 40 0 5 0 1 133

8,3% ,8% 0,0% 1,3% 0,0% 3,3% 2,1%

Gång- och cykel-bana/väg 54 17 7 32 0 0 110

5,2% ,4% 10,6% 8,2% 0,0% 0,0% 1,7%

Gång- och Cykelbana (-väg) 42 1629 32 180 7 8 1898

4,0% 34,1% 48,5% 45,9% 46,7% 26,7% 30,0%

Gångbana/trottoar 4 260 3 2 0 1 270

,4% 5,4% 4,5% ,5% 0,0% 3,3% 4,3%

Okänd 6 293 1 10 0 7 317

,6% 6,1% 1,5% 2,6% 0,0% 23,3% 5,0%

Separat P-plats 3 77 1 1 0 0 82

,3% 1,6% 1,5% ,3% 0,0% 0,0% 1,3%

Totalt 1045 4775 66 392 15 30 6323

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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samtliga uppräknade står för ett olyckstal på över 100 skadade äldre cyklister per 100000 

äldre invånare. Minst antal cykelolyckor sker i Jämtlands län, tätt följt av Gävleborgs län och 

Västernorrlands län. 

Genomgående beskrivs en större olycksbenägenhet hos äldre män, dock finns vissa undantag. 

Bland annat löper äldre kvinnliga cyklister 30 procent större risk att skadas, jämfört med äldre 

manliga cyklister, i Värmlands län. Liknande resultat där äldre kvinnor står för ett högre 

olyckstal noteras även i länen, Västerbotten, Västernorrland, Kronoberg, samt Uppsala. 

Förvånande löper äldre cyklister en relativt låg risk att skadas i Stockholm län och Uppsala 

län.  

 
Figur 5. Antalet cykelolyckor bland äldre i Sverige per 100000 invånare beroende av ålder, kön och län. 

Sverige, år 2014 

Tabell 4 redovisar procentuellt var cykelolyckorna sker bland äldre cyklister i tättbebyggda 

respektive ej tättbebyggda områden. I ej tättbebyggda områden dominerar olyckor vid gatu-

vägsträcka med motsvarande 54,6 procent av alla cykelolyckor. Vidare noteras ett stort antal 

cykelolyckor vid gång- och cykelbana(-väg) i ej tättbebyggda områden (30,2 procent). 

Dessutom noteras ett relativt lågt antal cykelolyckor vid gatu-/vägkorsning i dessa områden, 

endast 85 olycksfall (9,4 procent) har rapporterats in under denna 4-års period. Vid gång- och 

cykelbana/väg skildras endast 1,3 procent av alla cykelolyckor bland äldre, vilket troligtvis 

beror på bristande kvalitet vid inrapportering. Vidare syns ett relativt lågt antal cykelolyckor 

involverande äldre på gångbanor och trottoarer, endast 13 av totalt 904 olycksfall. 

Liksom i ej tättbebyggda områden sker flest cykelolyckor bland äldre vid gatu-/vägsträcka i 

tättbebyggda områden. Dock noteras en lägre procentandel i denna bebyggelsetyp. Gatu-

/vägsträcka representerar 38,9 procent av alla cykelolyckor bland äldre i dessa områden. Näst 

mest förekommande olycksplats representeras av gång- och cykelbana(-väg), varav 32,7 

procent av alla cykelolyckor sker här. Äldre cyklister i tättbebyggda områden tenderar även 

att skadas vid gatu- och vägkorsningar. Denna olycksplats representerar hela 15,2 procent av 

det totala antalet cykelolyckor vid denna bebyggelsetyp. I motsats till ej tättbebyggda 

områden (1,4 procent) rapporterades hela 248 olycksfall (5,1 procent) vid gångbana och 

trottoarer. Procentuellt sker fler olyckor vid cirkulationsplatser (2,4 procent) i tättbebyggt 

område.  

Av totalt 6323 rapporterade cykelolyckor har 600 rapporterats som okänd. Detta innebär inte 

att bebyggelsetypen ej går att bestämma då flertalet andra kategorier, till exempel, kommun, 
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gata, fritext, samt säker position i kartan, ofta finns dokumenterat i STRADA. Om analysen 

hade omfattats av ett mindre antal olycksfall, vore det möjligt att bestämma bebyggelsetypen 

utifrån ovan nämnda kategorier. Dock blir det ett alltför tidsomfattande arbete för denna 

rapport.  

Tabell 4. Procentuell fördelning över var cykelolyckor bland äldre sker, i tättbebyggt område respektive ej 

tättbebyggt område. Sverige, år 2010-2014 

 

 

För att finna eventuella regionala skillnader jämfördes även statistik mellan Västerbottens län 

och Skåne län som var och en representerar två olika typer av klimatzoner. Figur 6 redovisar 

det procentuella antalet cykelolyckor fördelat över årets alla månader. Äldre cyklister i Skåne 

län skadas främst under juli månad. Bland annat syns en mer utspridd procentandel över hela 

året jämfört med Västerbotten län. Vidare skildras en större spridning i Västerbottens län 

under sommarhalvåret. Mellan månaderna juni (14,6 procent) till augusti (14.9 procent) 

skiljer det mindre än en procent av det totala antalet cykelolyckor som sker under hela året, 

för att sedan drastiskt falla ner till 5,6 procent under oktober månad. Därefter tycks olyckorna 

stagnera fram till december då ytterligare en minskning ner till 3,7 procent sker. I Skåne län 

tenderar cykelolyckorna minska mer linjärt efter juli månad, med cirka fem procent per 

månad för att sedan ligga stadigt runt fyra procent fram till februari. 

Liknande skillnader syns även i början av året. Medan äldre cyklister i Skåne län skadas mer 

regelbundet under våren sker en drastisk ökning i Västerbottens län från april till och med juni 

månad. 

Olycksplats Bebyggelsetyp

Ej tättbebyggt Okänt Tättbebyggt Totalt

Annan 4 7 61 72

,4% 1,2% 1,3% 1,1%

Gatu-/Vägkorsning 85 38 731 854

9,4% 6,3% 15,2% 13,5%

Gatu-/Vägsträcka 494 217 1876 2587

54,6% 36,2% 38,9% 40,9%

Cirkulationsplats 9 6 118 133

1,0% 1,0% 2,4% 2,1%

Gång- och cykel-bana/väg 12 19 79 110

1,3% 3,2% 1,6% 1,7%

Gång- och Cykelbana (-väg) 273 51 1574 1898

30,2% 8,5% 32,7% 30,0%

Gångbana/trottoar 13 9 248 270

1,4% 1,5% 5,1% 4,3%

Okänd 7 252 58 317

,8% 42,0% 1,2% 5,0%

Separat P-plats 7 1 74 82

,8% ,2% 1,5% 1,3%

Totalt 904 600 4819 6323

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Figur 6. Procentuella antalet olyckor utspridda över årets månader, i Västerbottens län respektive Skåne län.  

Sverige, år 2010-2014 

5.4.3 Grupper relaterat till olycksplats 

För att undersöka relationen mellan variabeln olycksplats mot variablerna kön, ålder, 

bebyggelsetyp, storstadskommuner mot övriga kommuner, nordlig mot sydlig kommun, samt 

sommarmånader mot vintermånader (se tabell 5) användes korstabeller med CHI
2
-test. Bland 

annat visades en signifikant relation mellan olycksplatsen och kön, X
2 

(2, N = 6323) = 10,07, 

P= 0,007. Äldre manliga cyklister löper en större risk att skadas vid gator, korsningar och 

cirkulationsplatser (58,2 procent) jämfört med äldre kvinnor (54,8 procent). Dock löper äldre 

kvinnliga cyklister större risk att skada sig vid gång- och cykelbana/väg (38 procent). 

Cykelolyckorna bland äldre som sker vid övriga platser tenderar att vara jämnt fördelat mellan 

könen. Vidare visas en stark signifikant relation mellan variablerna olycksplats och 

bebyggelsetyp, X
2
 (2, N = 5723) = 26,195, P < 0,001.  Äldre cyklister skadar sig oftare vid 

vägar, korsningar och cirkulationsplatser, utanför tättbebyggt område, jämfört med inom 

tättbebyggt område, varav en skillnad på över 8 procent skildras. Förväntat sker då också ett 

större antal cykelolyckor vid gång- och cykelbanor/väg inom tättbebyggt område jämfört med 

ej tättbebyggt område. Liksom ovan syns en andel på över sex procent skilja områdena åt, vad 

gäller cykelolyckor på gång- och cykelbana/väg.  

Vid CHI
2
-testet noteras även en stark signifikant skillnad vad gäller olycksplats inom 

storstadskommuner relaterat till olycksplats i övriga svenska kommuner, X
2
 (2, N = 6323) = 

30,494, P < 0,001. Förväntat tenderar äldre cyklister drabbas av fler cykelolyckor på gång- 

och cykelbana/väg inom storstadskommuner jämfört mot övriga kommuner i Sverige. 

Dessutom syns en knapp skillnad mellan det procentuella antalet cykelolyckor bland äldre vid 

vägar, korsningar och cirkulationsplatser, där storstadskommunerna står för fyra procent 

mindre olyckor, jämfört med övriga kommuner.   

Ingen signifikant relation upptäcktes vid olycksplats relaterat till ålder, månader 

(sommar/vinter), och nordlig kommun jämfört med sydlig kommun (P = 0.23, P = 0.89, P = 

0.32). 
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Tabell 5. Antalet olyckor per olycksplats relaterat till kön, ålder, bebyggelsetyp, storstadskommuner mot övriga 

kommuner, månader (ljusa/mörka), samt nordlig kommun jämfört med sydlig kommun.  Sverige 2010-2014 

 

 

6. Diskussion  
 

6.1 Typ av cykelolyckor bland äldre 

Att cyklisten löper en stor risk att drabbas för olyckor har bevisats i flertalet studier, både 

nationella och internationella (Juhra et al., 2012, Niska and Eriksson, 2013, Hu et al., 2014), 

varav den vanligaste olyckstypen representeras av singelolyckan. Liknande resultat 

uppenbaras i denna rapport. Singelolyckan har under perioden 2010-2014 representerat 75,5 

procent av det totala antalet olyckor bland äldre cyklister. Dessutom tycks singelolyckan 

motsvara det jämnaste resultatet mellan äldre kvinnor och äldre män, baserat på antalet 

olyckor per 100000 invånare, efter kön. Att singelolyckan är mest förekommande kan bero på 

flera faktorer, till exempel; vägunderlaget, höga hastigheter, risktagande, fysisk miljö, 

vårdslöshet, etc. Under olycksorsak i STRADA-dokumentet plockas ett fåtal följande fritexter 

ut där olyckan rapporterats som singelolycka:  

”Ramlade vid påstigning av cykeln” 

”Tänkte cykla upp på trottoaren och ramlade. Orsak hög trottoarkant” 

”Bromsning av framhjul på cykeln och jag välte” 

”Cyklar in i parkeringshinder (betongsugga) och faller i marken” 

”Tvärtstopp på cykel på grund av matkasse som fastnade i hjulet” 

”Cyklade/vält på grund av snömodd och is” 

”Kom cyklande mot en utfart, när han skulle bromsa tog inte bromsen, han vinglade till och 

föll” 

”Cyklade omkull på löst grus” 

Olycksplats

Man Kvinna 65-75 75+ Tätt Ej tätt Övriga Jun-aug Dec-feb Umeå Malmö

1870 1704 2145 1429 2725 588 456 3118 1429 376 92 246

58,2% 54,8% 55,7% 57,9% 56,5% 65,0% 53,0% 57,1% 56,8% 57,3% 49,2% 55,7%

1097 1181 1417 861 1901 298 369 1909 899 235 84 171

34,1% 38,0% 36,8% 34,9% 39,4% 33,0% 42,9% 34,9% 35,8% 35,8% 44,9% 38,7%

246 225 291 180 193 18 35 436 186 45 11 25

7,7% 7,2% 7,6% 7,3% 4,0% 2,0% 4,1% 8,0% 7,4% 6,9% 5,9% 5,7%

Månader 

(Ljusa/mörka)

Stockholm, 

Göteborg, Malmö

Kommuner         

(nordlig vs 

sydlig)

Övrigt

Gatu- /vägkorsning               

Gatu- /vägsträcka 

Cirkulationsplats

Gång- och cykelbana-/väg 

Gång- och cykelbana (-väg) 

Gångbana trottoar

Kön Ålder Bebyggelsetyp Storstadskommuner
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De bidragande faktorerna tydliggör varför singelolyckan är vanlig. Bland annat utläses ur ett 

av citaten att personen cyklat omkull på grund av löst grus. I ett annat citat har olyckan 

orsakats på grund av snömodd och is.  Dessa två orsaker tenderar att återkomma i fritexterna 

vid snabbt bläddrande i STRADA-dokumentet. En tidigare studie bevisar att en dåligt 

underhållen väg/cykelväg orsakar mer än hälften av alla cykelolyckor där vägunderlagets 

karaktär bidragit till olyckan (Schyllander and Ekman, 2013). Vid jämförelse av 

åldersgrupperna relaterat till olyckstyperna tycks äldre män ta större risker i trafiken. Äldre 

manliga cyklister kolliderar oftare med motorfordon jämfört med äldre kvinnor. Dessutom ser 

vi inom alla olyckstyper ett högre olyckstal hos ”äldre” äldre manliga cyklister. Bland annat 

skildras att flest olyckor sker per 100000 invånare i åldergruppen 80-84 år, både vid 

singelolyckor och vid kollision med motorfordon. Antingen beror det på att äldre kvinnor 

väljer bort cykeln som transportmedel när de åldras, eller som nämndes ovan, att männen tar 

större risker i trafikmiljön. En tidigare studie visar på samma resultat, att äldre manliga 

cyklister fortsätter att utsättas för cykelolyckor vid högre ålder, tvärtemot äldre kvinnliga 

cyklister (Scheiman et al., 2010). 

Förvånande sker ett lågt antal olyckor mellan äldre cyklister och gångtrafikanter. Denna 

olyckstyp representerar endast en procent av alla olyckor. En möjlig förklaring kan vara att 

äldre personer cyklar mer eftertänksamt där tätare trafik mellan cyklister och gångtrafikanter 

råder. Eventuellt kan det även bero på att äldre cyklister framför cykeln i lägre hastigheter, 

varvid de kan undvika att kollidera med gångtrafikanter.   

 

6.2 Tidsaspekt 

I resultatet syns ett tydligt mönster bland äldre skadade cyklister, när det kommer till månad 

på året då olyckorna inträffar. Förväntat sker cykelolyckorna bland äldre främst under 

sommarhalvåret (maj-augusti), då vädret skapar förutsättningar för äldre att använda cykeln 

som transportmedel. Dock saknas information om resevanor med cykeln, vilket skapar en 

osäkerhet i resultatet. Förhållandet till antalet skador jämfört med cykelanvändandet skulle 

hypotetiskt möjliggöra andra siffror, speciellt då snö och is är vanliga faktorer i samband med 

singelolyckor. En tidigare studie bekräftar resultatet, att flest olyckor kvantitativt sett inträffar 

under sommarhalvåret (Rosenkvist et al., 2013). Vidare syns en skillnad mellan 

procentandelen olyckor relaterat till kön efter månader på året. Bland annat skadar sig äldre 

kvinnliga cyklister oftare under månaderna maj-september jämförelsevis mot manliga 

cyklister, där olyckorna är mer spridda procentuellt över året. Även detta kan bero på ett 

större risktagande bland äldre manliga cyklister. Bland annat kanske äldre män väljer att 

använda cykeln trots att klimatomständigheterna talar emot detta (kyla, isigt underlag etc.). 

Bevisligen tenderar äldre manliga cyklister att drabbas av fler olyckor under just 

vinterhalvåret procentuellt sett. 

Något förvånande skiljer sig resultatet åt jämfört med tidigare studier när det kommer till 

cykelolyckor bland äldre, fördelat över dygnet. I resultatet skildras bland annat att flest 

olyckor sker under dagtid (10:00-18:00) med toppar vid 11:00-13:00 samt 15:00-17:00, 

jämförelsevis med tidigare teori, där cykelolyckorna främst skett då trafikaktiviteten är som 

högst (Juhra et al., 2012, Ballham et al., 1985, Thulin and Niska, 2009). Dock fokuserade 

dessa studier på cyklister över alla åldersgrupper, vilket kan ha en avgörande effekt. Äldre 

människor kan till stor del planera sina dagliga utflykter tidsmässigt, varvid deras 

rörelsemönster speglas i olycksstatistiken. Liknande resonemang hittas även i en tidigare 

studie (Liang et al., 2012).   
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I resultatet skildras att äldre kvinnliga cyklister riskerar att oftare skada sig under 

eftermiddagen, jämfört med äldre män. Måhända kan det förklaras med att äldre kvinnor i 

större grad hjälper till att hämta barn/barnbarn på förskola/skola, men det kan även bero på ett 

mer förlegat synsätt, att kvinnor oftare införskaffar dagligvaror till hushållet. 

 

6.3 Fysisk miljö samt regionala skillnader 

Äldre cyklister skadar sig oftast på kommunal väg (58,9 procent), varav singelolyckan 

motsvarar 72 procent. Jämfört med enskild väg (7,7 procent) syns en tydlig skillnad vad gäller 

olyckstypen. På enskild väg står singelolyckan för 88,5 procent av det totala antalet olyckor. 

Detta tolkas troligtvis med att ett sämre vägunderhållsarbete utförs på enskilda vägar jämfört 

med statliga och kommunala vägar. Två tidigare studier visar på att just vägunderlagets 

kvalité är en bidragande faktor till singelolyckor (Kiburz et al., 1986, Nyberg et al., 1996). 

Dessutom visar resultatet även på att ett mindre antal kollisioner med motorfordon bland äldre 

cyklister sker på enskild väg (5,6 procent), vilket var väntat. Grundat på att det är en högre 

trafikaktivitet på kommunala och statliga vägar jämfört med enskilda vägar bör även ett 

mindre antal kollisioner med motorfordon ske på enskilda vägar.  

Äldre cyklister skadar sig oftast vid gatu- och vägsträckor följt av gång- och cykelbana. För 

att analysera varför dessa platstyper omfattar ett så stort antal cykelolyckor krävs det en 

granskning av vilken olyckstyp som skett.  I båda fallen representerar singelolyckan en hög 

procentandel, vilket skapar teorin att ett dåligt vägunderlag även här är en bidragande faktor 

till olyckorna. Det ska också nämnas att den större delen av cykelresor sker på dessa 

platstyper.  

För att undersöka eventuella regionala skillnader jämfördes bland annat antalet cykelolyckor 

bland äldre, i respektive län. Resultatet skildrar att flest olyckor sker i Skåne län. Dock 

noteras höga siffror även i Hallands län, Västerbottens län, samt Västmanlands län.  Det är 

svårt att finna en röd tråd angående orsak till detta. Troligtvis omfattar länen en alltför stor 

areal för att möjliggöra ett samband till olyckstalet. Dessutom innefattar länen, till varierande 

andel, både tätort och glesbygd.  Skåne län är beläget i Sveriges sydligaste del, vilket bidrar 

till ett klimat mer gynnat för cyklisten. Bland annat blir cykelsäsongen längre i Skåne län, 

jämfört med Västerbotten län. Trots detta sker ett högt antal cykelolyckor bland äldre i 

Västerbotten län. Detta skulle kunna förklaras med att Umeå, som är en studentstad, har en 

bättre infrastruktur där cykeln prioriterats som transportmedel. Vidare visar resultatet att både 

Uppsala län och Stockholms län drabbas av få cykelolyckor involverande äldre. I Uppsala län 

saknades rapportering till STRADA för perioden 2010-2014, vilket förklarar det låga antalet 

cykelolyckor. Däremot kan en anledning i Stockholms län vara att ett väl utvecklat 

kollektivtrafiknät minskar cykelanvändandet bland äldre. Två studier visar att ett högre antal 

olyckor inträffar i tätortsmiljö (Liang et al., 2012, Gustafsson and Thulin, 1998). Dock menar 

Vandenbulcke et al. (2009) att områden där ett högre antal cyklister pendlar, bidrar till ett 

minskat antal cykelrelaterade skador. Eventuellt talar detta för de låga siffrorna i Stockholms 

län, dock motsäger det statistiken för Malmö län.  

Klimatet påverkar när på året cykelolyckorna bland äldre sker. Vid jämförelse mellan Skåne 

och Västerbottens län noterades en klar skillnad. Förväntat speglar cykelsäsongen när på året 

cykelolyckorna sker. Bland annat noterades att i Västerbottens län sker en stor procentandel 

av cykelolyckorna bland äldre under sommarmånaderna (juni-aug), medan cykelolyckorna är 

mer spridda över årets månader i Skåne län. Dock syntes ingen signifikant skillnad vid 

jämförelse mellan Skåne kommun och Umeå kommun, relaterat till olycksplats. Bamzar and 

Ceccato (2015) visade att fler fallolyckor sker i områden där kallare vintrar råder, dock 
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gällande fallolyckor bland äldre. Förväntat syns inte liknande resultat i denna rapport. Stora 

delar på året används inte cykeln som transportmedel då snö, is och kall temperatur begränsar 

möjligheten. På samma sätt beror cykelanvändandet på sträckan som ska färdas. Vid längre 

utflykter väljs sannolikt kollektivtrafiken som alternativ framför cykeln. 

Resultatet från CHI
2
-testet visade att det är en signifikant skillnad mellan var cykelolyckorna 

bland äldre sker relaterat till kön. Bland annat markerades att äldre kvinnliga cyklister 

tenderar att skada sig oftare på gång- och cykelbana, medan äldre manliga cyklister skadar sig 

oftare vid vägar, korsningar och cirkulationsplatser. Återigen noteras en skillnad som skulle 

kunna bero av ett större risktagande hos äldre män. Det skulle också kunna visa på ett 

skiljande rörelsemönster mellan äldre män och äldre kvinnor. Vidare visades en signifikant 

relation vid prövning av olycksplats relaterat till bebyggelsetyp och storstadskommuner. 

Stockholm, Göteborg och Malmö är alla tre tättbebyggda storstäder, varvid liknande resultat 

visas jämfört med bebyggelsetyp. I de tättbebyggda områdena uppenbaras ett lägre 

procentuellt antal olyckor jämfört med ej tättbebyggda områden vid vägar, korsningar och 

cirkulationsplatser. Vandenbulcke et al. (2009) forskning visar på liknande resultat, att i 

urbana miljöer skapas förutsättningar för en större medvetenhet hos övriga trafikanter. I 

tättbebyggda områden finns fler funktioner samlade på en mindre areal, varvid ett bättre gång- 

och cykelnät utvecklas. Vandenbulcke et al. (2009) visar också att korrelationen mellan en bra 

trafikmiljö för cykeln leder till ett större cykelanvändande. Resultatet visar även på att flest 

cykelolyckor sker vid vägar, korsningar och cirkulationsplatser, vilket redogör att på gång- 

och cykelbanor/vägar minskar antalet olyckor bland äldre svenska cyklister. Med ett separerat 

gång- och cykelnät möjliggörs ett mindre antal möten mellan cyklister och motorfordon, 

vilket bidrar till en säkrare cykelmiljö bland äldre cyklister. 

 

6.4 Stämde hypoteserna? 

Till största del stämde hypoteserna. Dock skildrar cykelolyckorna äldres rörelsemönster till 

stor del. Bland annat noterades att olyckorna hos äldre främst sker under dagen, alltså inte då 

trafikintensiteten är som störst. I diskussionsdelen förklaras det med att äldre svenska 

cyklister har möjlighet att tidmässigt planera sina egna utflykter och kan således undvika de 

mest trafikbelastade timmarna på dygnet. 

Inget direkt samband noterades mellan längd på cykelsäsong relaterat till antalet cykelolyckor 

bland äldre, vid jämförelse mellan Sveriges län. Istället visade Västerbottens län, som ligger 

långt upp i norra Sverige på höga skadesiffror under åren 2010-2014. 

 

6.5 Begränsningar och vidare forskning 

En begränsning i studien var bristen av statistik gällande cykelanvändandet i respektive län. 

Istället har beräkningar gjorts på den totala populationen av äldre i Sverige, men även i 

samtliga Sveriges län. 

Vidare forskning inom området krävs, speciellt för att undersöka cykelolyckor bland äldre 

relaterat till cykelanvändandet. Detta skulle ge ett bättre statistiskt resultat, samt skulle 

eventuella regionala skillnader klargöras på ett starkare sätt.  Bland annat visade denna studie 

att fler olyckor sker i Malmö län jämfört med Västerbotten län, likväl kan det bero på att fler 

äldre använder cykeln som transportmedel i Malmö.  
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Tidigare studier har även visat på att socioekomiska/demografiska förhållanden kan vara 

relaterat till olyckor bland äldre. Om liknande resultat går att finna bland äldre cyklister skulle 

det bistå planerare och beslutstagare att platsbestämma var eventuella förebyggande åtgärder 

krävs – en viktig vetskap som möjliggör ett mindre komplicerat arbete i det framtida 

planerandet av cykelmiljön, i både urbana och rurala områden. 

 

6.6 Möjliga förebyggande åtgärder 

Många singelolyckor bland äldre uppstår på grund av halt vägunderlag (is, snö, blöta löv och 

grus) men även på grund av ojämnheter i vägen. För att skapa en tryggare cykelmiljö bland 

äldre cyklister krävs ett förbättrat vägunderhåll på samtliga områden där cykeln framförs, 

specifikt på kommunalägd mark där flest olyckor sker.  I rapporten noterades även att fler 

olyckor i ej tättbebyggda områden förorsakas på vägar, korsningar och cirkulationsplatser. 

Genom att införa ett separat cykelnät skulle olyckorna troligtvis minska, om inte annat, 

resultera i mindre allvarliga konsekvenser.  

 

7.    Slutsats 
 

Den här rapporten har undersökt statistik gällande äldre cyklisters olyckor. Singelolyckan är 

den mest förekommande olyckstypen. Dessutom sker flest olyckorna på kommunal mark. 

Genom att karaktärisera cykelolyckorna bland äldre skapas underlag för planerare och 

beslutsfattare att i ett tidigt skede skapa förebyggande åtgärder och på så vis frambringa en 

mer säker och trygg cykelmiljö. Bland annat har tidigare studier visat på att ett dåligt 

vägunderlag orsakar många singelolyckor. För att minska det totala antalet cykelolyckor 

bland äldre krävs att kommunala, statliga samt enskilda väghållare tar ett större ansvar 

gällande vägunderhållningen. Rapporten har också bevisat att olycksplatsen procentuellt sett 

skiljer sig mellan äldre kvinnor och äldre män, men också vilken bebyggelsetyp som råder där 

olyckan sker. 

Slutligen bör STRADA-rapporteringen fortsätta att utvecklas. Möjligtvis skulle en lättare 

inrapportering skapa ett bättre slutresultat. Ett annat alternativ till utveckling kan vara en 

bättre utbildning till de grupper (polis/sjukvård) som rapporterar in resultaten. Dessutom 

borde allt inrapporterat material granskas och kompletteras vid behov.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Tabell över antalet olyckor per olyckstyp i Sveriges kommuner. 

  
Olyckstyp 

  

    

Kommun 
Cykel - 

motorfordon Singelolycka 
Cykel - 

fotgängare 
Cykel - 
cykel Cykel - djur Övriga Totalt 

                
Ale 1 6 0 0 0 0 7 

Alingsås 5 44 0 2 0 2 53 

Alvesta 2 4 0 0 0 0 6 

Aneby 0 2 0 0 0 0 2 

Arboga 1 7 0 1 0 0 9 

Arvidsjaur 0 2 0 0 0 0 2 

Arvika 2 21 0 0 0 0 23 

Askersund 1 1 0 0 0 0 2 

Avesta 2 0 0 0 0 0 2 

Bengtsfors 0 5 0 0 0 0 5 

Berg 0 1 0 0 0 0 1 

Bjurholm 0 1 0 0 0 0 1 

Bjuv 1 15 0 0 0 0 16 

Boden 5 24 0 0 0 0 29 

Bollebygd 0 2 0 0 0 0 2 

Bollnäs 2 1 0 0 0 0 3 

Borgholm 4 7 0 1 0 0 12 

Borlänge 7 9 0 2 0 0 18 

Borås 2 15 0 1 0 0 18 

Botkyrka 4 22 0 1 1 0 28 

Bromölla 3 17 0 0 0 0 20 

Bräcke 0 1 0 0 0 0 1 

Burlöv 1 24 0 0 0 0 25 

Båstad 0 25 2 2 0 0 29 

Dals-Ed 0 2 0 0 0 0 2 

Danderyd 0 8 0 1 0 0 9 

Degerfors 0 9 0 0 0 0 9 

Eda 0 2 0 0 0 0 2 

Ekerö 1 5 0 0 0 0 6 

Eksjö 0 10 0 2 0 0 12 

Emmaboda 1 1 0 1 0 0 3 

Enköping 6 15 0 2 0 0 23 

Eskilstuna 15 50 1 6 0 0 72 

Eslöv 4 10 0 2 0 0 16 

Essunga 0 4 0 0 0 0 4 

Fagersta 1 2 0 0 0 0 3 

Falkenberg 12 50 0 1 0 1 64 
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Falköping 0 16 0 0 0 0 16 

Falun 1 14 0 4 0 0 19 

Filipstad 0 3 0 0 0 0 3 

Finspång 3 5 0 2 0 0 10 

Flen 1 3 0 0 0 0 4 

Forshaga 0 10 0 0 0 0 10 

Färgelanda 0 3 0 0 0 0 3 

Gislaved 4 7 0 0 0 0 11 

Gnesta 1 4 0 0 0 0 5 

Gnosjö 0 1 0 0 0 0 1 

Gotland 13 33 0 2 0 0 48 

Grums 0 4 0 0 0 0 4 

Grästorp 0 5 0 0 0 0 5 

Gullspång 0 2 0 0 0 0 2 

Gällivare 2 0 0 0 0 0 2 

Gävle 10 11 1 1 0 0 23 

Göteborg 26 101 3 12 0 0 142 

Götene 1 14 0 0 0 0 15 

Habo 0 1 0 0 0 0 1 

Hagfors 0 6 0 0 0 0 6 

Hallsberg 1 2 0 0 0 0 3 

Hallstahammar 4 12 0 0 0 0 16 

Halmstad 19 122 2 7 0 0 150 

Hammarö 0 14 0 0 0 0 14 

Haninge 4 17 1 2 0 0 24 

Haparanda 1 2 0 0 0 0 3 

Heby 0 2 0 0 0 0 2 

Hedemora 1 2 0 0 0 0 3 

Helsingborg 22 126 3 11 1 0 163 

Herrljunga 0 6 0 1 0 0 7 

Hjo 1 8 0 0 0 0 9 

Huddinge 9 27 0 0 0 0 36 

Hudiksvall 3 2 0 1 0 1 7 

Hultsfred 6 1 0 0 0 0 7 

Hylte 0 6 0 0 0 0 6 

Håbo 2 4 0 0 0 0 6 

Hällefors 0 1 0 1 0 0 2 

Härjedalen 0 2 0 0 0 0 2 

Härnösand 3 2 0 1 0 0 6 

Härryda 0 4 0 1 0 0 5 

Hässleholm 11 56 1 0 2 1 71 

Höganäs 7 37 0 4 0 0 48 

Hörby 3 8 0 0 0 0 11 

Höör 2 12 0 1 0 0 15 

Jokkmokk 1 0 0 0 0 0 1 

Järfälla 4 16 0 3 0 0 23 
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Jönköping 11 25 0 2 0 1 39 

Kalix 3 3 0 0 0 0 6 

Kalmar 19 47 0 6 0 0 72 

Karlsborg 1 13 0 0 0 0 14 

Karlshamn 3 21 0 3 0 0 27 

Karlskoga 3 32 0 1 0 2 38 

Karlskrona 3 36 0 1 0 0 40 

Karlstad 11 110 1 11 0 1 134 

Katrineholm 1 0 0 2 0 0 3 

Kil 2 8 0 1 0 0 11 

Kinda 0 1 0 0 0 0 1 

Klippan 4 21 0 0 0 0 25 

Knivsta 1 2 0 0 0 0 3 

Kramfors 0 2 0 0 0 0 2 

Kristianstad 15 94 0 6 0 0 115 

Kristinehamn 3 12 0 0 0 0 15 

Kumla 1 1 0 0 1 0 3 

Kungsbacka 4 29 1 1 0 0 35 

Kungsör 1 4 0 0 0 0 5 

Kungälv 4 28 0 0 1 0 33 

Kävlinge 5 25 0 2 0 0 32 

Köping 6 18 0 0 0 0 24 

Laholm 0 16 0 1 0 0 17 

Landskrona 17 53 0 3 0 0 73 

Laxå 0 3 0 0 0 0 3 

Leksand 0 7 0 1 0 0 8 

Lerum 4 12 0 3 1 0 20 

Lessebo 1 3 0 0 0 0 4 

Lidingö 4 10 1 3 0 0 18 

Lidköping 10 66 0 9 0 0 85 

Lilla Edet 2 4 0 0 0 0 6 

Lindesberg 2 1 1 1 0 0 5 

Linköping 20 75 2 13 1 0 111 

Ljungby 6 6 0 0 0 0 12 

Ljusdal 1 2 0 0 0 0 3 

Lomma 3 27 0 1 0 0 31 

Ludvika 1 2 0 0 0 0 3 

Luleå 6 53 0 0 0 0 59 

Lund 16 128 7 15 0 0 166 

Lycksele 0 4 0 0 0 0 4 

Lysekil 0 5 0 1 0 0 6 

Malmö 118 274 6 42 1 1 442 

Malung 0 2 0 0 0 0 2 

Malå 2 0 0 0 0 0 2 

Mariestad 7 33 0 1 0 0 41 

Mark 4 3 0 2 0 0 9 
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Markaryd 1 3 0 0 0 0 4 

Mellerud 0 1 0 0 0 0 1 

Mjölby 4 10 0 1 0 0 15 

Mora 1 10 0 2 0 0 13 

Motala 3 43 0 5 0 2 53 

Mullsjö 1 0 0 0 0 0 1 

Munkedal 0 1 0 0 0 0 1 

Munkfors 1 1 0 0 0 0 2 

Mölndal 3 19 0 1 0 0 23 

Mönsterås 1 9 0 0 0 0 10 

Mörbylånga 3 8 0 0 0 0 11 

Nacka 4 15 1 0 0 0 20 

Nora 0 1 0 0 0 0 1 

Norberg 0 3 0 0 0 0 3 

Nordanstig 0 1 0 0 0 0 1 

Nordmaling 0 5 0 0 0 0 5 

Norrköping 23 81 1 4 0 0 109 

Norrtälje 6 25 1 2 0 0 34 

Norsjö 0 1 0 0 0 0 1 

Nybro 2 11 1 4 0 1 19 

Nykvarn 0 1 0 0 0 0 1 

Nyköping 10 71 2 2 0 0 85 

Nynäshamn 3 15 0 0 0 0 18 

Nässjö 1 15 0 0 0 0 16 

Okänt 0 49 1 1 0 2 53 

Okänt Hallands 
län 

0 4 0 0 0 0 4 

Okänt Kalmar län 0 1 0 0 0 0 1 

Okänt Skåne län 0 6 0 1 0 0 7 

Okänt 
Stockholms län 

0 24 0 0 0 0 24 

Okänt 
Södermanlands 
län 

0 2 0 0 0 0 2 

Okänt Uppsala 
län 

0 1 0 0 0 0 1 

Okänt 
Västmanlands 
län 

0 1 0 0 0 0 1 

Okänt Västra 
Götalands län 

0 11 0 0 0 0 11 

Okänt 
Östergötlands 
län 

0 2 0 0 0 0 2 

Olofström 1 3 0 0 0 0 4 

Orsa 2 4 0 0 0 0 6 

Orust 0 5 0 0 0 0 5 

Osby 1 18 1 0 0 0 20 

Oskarshamn 3 21 0 1 0 0 25 

Ovanåker 0 1 0 0 0 0 1 
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Oxelösund 0 21 0 2 0 0 23 

Pajala 1 0 0 0 0 0 1 

Partille 0 4 0 1 0 0 5 

Perstorp 1 4 0 0 0 0 5 

Piteå 5 6 0 0 0 0 11 

Robertsfors 1 8 0 0 0 0 9 

Ronneby 4 14 0 2 1 1 22 

Rättvik 0 3 0 0 0 0 3 

Sala 1 27 0 1 0 1 30 

Salem 2 0 0 0 0 0 2 

Sandviken 1 5 0 2 0 0 8 

Sigtuna 4 7 0 1 0 0 12 

Simrishamn 2 11 0 0 0 0 13 

Sjöbo 2 8 0 1 1 0 12 

Skara 0 26 0 0 0 0 26 

Skellefteå 13 114 0 6 1 3 137 

Skinnskatteberg 0 5 0 0 0 0 5 

Skurup 3 9 0 2 0 0 14 

Skövde 2 29 0 1 0 0 32 

Smedjebacken 1 0 0 0 0 0 1 

Sollefteå 1 3 0 0 0 0 4 

Sollentuna 0 10 0 1 0 0 11 

Solna 3 34 0 3 0 1 41 

Sotenäs 0 5 0 0 0 0 5 

Staffanstorp 8 34 0 3 0 0 45 

Stenungsund 0 10 0 0 0 0 10 

Stockholm 54 189 8 23 1 1 276 

Storfors 0 1 0 0 0 0 1 

Strängnäs 3 10 0 0 0 0 13 

Strömstad 0 6 0 0 0 0 6 

Strömsund 1 2 0 0 0 0 3 

Sundbyberg 3 5 0 1 0 0 9 

Sundsvall 10 10 0 1 0 0 21 

Sunne 0 9 0 1 0 0 10 

Surahammar 1 7 1 0 0 0 9 

Svalöv 0 9 0 0 0 0 9 

Svedala 1 14 1 0 0 0 16 

Säffle 2 7 0 2 0 0 11 

Säter 3 1 0 0 0 0 4 

Sävsjö 0 4 0 0 0 0 4 

Söderhamn 4 2 0 0 0 0 6 

Söderköping 1 9 0 0 0 0 10 

Södertälje 4 8 0 0 0 1 13 

Sölvesborg 2 16 0 0 0 0 18 

Tanum 1 3 0 0 0 0 4 

Tibro 0 19 0 0 0 0 19 
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Tidaholm 1 17 0 0 0 0 18 

Tierp 1 0 0 0 0 0 1 

Timrå 1 2 0 0 0 0 3 

Tingsryd 0 3 0 0 0 0 3 

Tjörn 1 7 0 0 0 0 8 

Tomelilla 2 6 0 0 0 0 8 

Torsby 2 3 0 0 0 0 5 

Torsås 0 2 0 0 0 0 2 

Tranemo 0 1 0 0 0 0 1 

Tranås 3 11 0 0 0 0 14 

Trelleborg 14 57 1 2 1 1 76 

Trollhättan 5 9 1 2 0 0 17 

Trosa 0 12 0 0 0 0 12 

Tyresö 1 8 0 0 0 0 9 

Täby 1 7 1 2 0 0 11 

Töreboda 0 7 0 0 0 0 7 

Uddevalla 1 9 0 0 0 0 10 

Ulricehamn 3 3 0 1 0 1 8 

Umeå 15 148 4 20 0 0 187 

Upplands-Bro 2 1 0 0 0 0 3 

Upplands-Väsby 3 11 0 3 0 0 17 

Uppsala 20 12 2 3 0 1 38 

Uppvidinge 0 3 0 0 0 0 3 

Vadstena 1 9 0 1 0 0 11 

Vaggeryd 0 3 0 1 0 0 4 

Valdemarsvik 0 1 0 0 0 0 1 

Vallentuna 0 4 0 0 0 0 4 

Vansbro 0 4 0 0 0 0 4 

Vara 1 4 0 0 0 0 5 

Varberg 20 79 1 4 0 0 104 

Vaxholm 0 2 0 0 0 0 2 

Vellinge 5 54 1 8 1 0 69 

Vetlanda 7 8 0 1 0 0 16 

Vimmerby 2 2 0 0 0 0 4 

Vindeln 0 2 0 1 0 0 3 

Vårgårda 2 12 0 0 0 0 14 

Vänersborg 6 13 0 1 0 1 21 

Vännäs 0 6 0 0 0 0 6 

Värmdö 3 7 1 0 0 0 11 

Värnamo 4 18 0 2 0 0 24 

Västervik 7 24 0 0 0 0 31 

Västerås 31 161 1 7 0 3 203 

Växjö 19 36 0 7 0 0 62 

Ydre 0 1 0 2 0 0 3 

Ystad 17 54 1 8 0 0 80 

Åmål 6 2 0 0 0 0 8 
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Ånge 0 1 0 0 0 0 1 

Åre 1 0 0 0 0 0 1 

Årjäng 0 4 0 0 0 0 4 

Åstorp 1 5 0 1 0 0 7 

Åtvidaberg 0 2 0 0 0 0 2 

Älmhult 0 3 0 1 0 0 4 

Älvdalen 0 1 0 0 0 0 1 

Älvkarleby 3 4 0 0 0 0 7 

Älvsbyn 0 3 0 0 0 0 3 

Ängelholm 9 79 0 7 0 0 95 

Öckerö 0 9 1 0 0 0 10 

Ödeshög 1 6 0 1 0 0 8 

Örebro 18 47 0 11 0 0 76 

Örkelljunga 1 7 0 1 0 0 9 

Örnsköldsvik 2 24 0 0 0 0 26 

Östersund 3 10 0 2 0 0 15 

Österåker 1 6 0 2 0 0 9 

Östhammar 1 0 0 0 0 0 1 

Östra Göinge 3 9 0 1 0 0 13 

Övertorneå 1 0 0 0 0 0 1 
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